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Årsrapport 2011
1 Præsentation af virksomheden:
Nærværende rapport er udarbejdet samlet for Nationalpark Thy’s første hele år i fuld drift, dvs.
det første kalenderår hvor nationalparken fremstår selvstændigt på Finansloven med 7,5 mio.
kr til nationalparkens drift og udvikling.
For mere detaljerede beskrivelser af Nationalpark Thy og nationalparkfondens opgaver
henvises til Nationalparkplan 2010-2016 for Nationalpark Thy
(Nationalparkplan201016NPT_offentliggjortISBN.pdf).
Nationalpark Thy har indgået en aftale med Naturstyrelsen om bl.a. regnskabsføring.
Naturstyrelsen oplyser desuden, at nationalparken ikke forventes at leve op til
Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport, idet nationalparkens bevilling
ikke er omkostningsbaseret.
Nærværende årsrapport er udarbejdet med henblik på at redegøre for årets aktiviteter i
Nationalpark Thy.

1.1 Ministerium
Nationalparkfond Thy hører under Miljøministeriet og er oprettet ved bekendtgørelse (BEK nr.
840 af 18/08/2008) jf. Lov om nationalparker (Lov nr. 533 af 06/06/2007).
Nationalparkfonden ledes af en bredt sammensat bestyrelse, som udpeges af miljøministeren.

1.2 Mission og vision
Nationalparkfond Thy’s mission er i henhold til ovennævnte bekendtgørelse,
1) at bevare, styrke og udvikle naturen i Nationalpark Thy, dens kontinuitet, sammenhæng og
frie udvikling, især for de nationalt og internationalt betydningsfulde klit- og
klithedelandskaber og næringsfattige søer og vådområder,
2) at bevare og forøge den biologiske mangfoldighed af naturligt hjemmehørende arter i
plantagerne og på de dyrkede arealer,
3) at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor i klitlandskabet
og klitplantagerne og i tilknytning til havet,
4) at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser i det store uforstyrrede
landskab,
5) at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de natur- og
kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier og
6) at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for
beskyttelsesinteresserne.
Det er fondsbestyrelsens vision, at der ”i Thy vil blive skabt en helt særlig model for
nationalparker, som kombinerer naturbeskyttelse og artsrigdom med naturbenyttelse.
Erhvervsudviklingen i og uden for nationalparken vil således kunne trives i samspil med
naturbeskyttelse, bevarelse af kulturmiljøer og et aktivt friluftsliv”.

1.3 Nationalparkfond Thys hovedopgaver
Jf. Bekendtgørelse om Nationalpark Thy er det nationalparkfondens hovedopgave at udarbejde
en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken og virke for, at planen
gennemføres. Den første nationalparkplan dækker perioden 1. april 2010 til 31. marts 2016 og
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blev vedtaget d. 31. marts 2010. Planen danner baggrund for en årlige bevilling i perioden på
Finansloven
Overordnet set er nationalparkfondens hovedopgaver at:


Bevare, styrke og udvikle landskabs- og naturværdierne



Bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske spor



Styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser



Styrke formidling og naturvejledning



Støtte og styrke forskning og undervisning



Støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, samt



Dokumentation og evaluering

Der henvises i øvrigt til Nationalparkplan 2010-2016 for Nationalpark Thy.

2 Periodens faglige resultater
2011 har været et år, hvor der er blevet sat fokus på naturindsatsen i Nationalpark Thy. Det
tager tid at starte naturprojekter op, men der begynder allerede at vise sig effekter af, at der i
2007 blev truffet beslutning om, at Danmarks første nationalpark skulle ligge i Thy.
En udsendelse op mod jul i Nationalpark TV havde særligt fokus på naturindsatsen
(http://vimeo.com/34286843).
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En pragtudsendelse fra Nationalpark TV omkring sandflugtens historie og betydning for
dannelsen af Nationalpark Thy blev sendt første gang d. 24. december kl. 16.30 på Kanal MidtVest (http://vimeo.com/34071390).

2.1 Organisation
Nationalparkbestyrelse
Der har i 2011 været holdt 8 møder i nationalparkbestyrelsen, to møder fælles med rådet –
samt en fælles besigtigelse af problemstillingen omkring lobeliesøer i Ålvand Klithede og en
fælles besigtigelse af placeringsmuligheder for Nationalparkcenter Thy.
Bestyrelsen har desuden deltaget i en 2-dages ekskursion til København, Møn og Fyn 19-20.
august for at høre om klimavenligt byggeri (Green Lighthouse på Københavns Universitet),
tilblivelsen af Geocenter Møns Klint (fundraising, arkitektkonkurrence, formidling, drift m.m.),
samt høre om planerne for Middelfart Kommunes planer om et ”aktivt passivhus” i Hindsgavl
Naturpark. Erfaringerne skal bruges i relation til kommende byggeprojekter i Nationalpark Thy,
især Nationalparkcenter Thy.
Dansk Ornitologisk Forenings ordinære medlem af bestyrelsen, Henriette Tøttrup gik på
barselsorlov umiddelbart efter udløbet af forældreorlov i september 2011. Jan Skjoldborg
Kristensen blev efter indstilling fra DOF genudpeget af ministeren som vikar – og fortsætter
bestyrelsens første periode ud (til og med 2012).
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Nationalparkråd
Nationalparkrådet har i perioden afholdt 7 møder – samt to møder fælles med bestyrelsen (se
ovenfor). I tilknytning til junimødet blev afholdt en ekskursion til Agger Tange og Lodbjerg Fyr
med drøftelse af planerne for formidling på de to lokaliteter.
Associeret medlem af rådet, Thomas Federspiel, døde i maj 2011 efter længere tids sygdom.
Rådet har siden da bestået af 17 personer.

Ad hoc arbejdsgrupper m.m.
Styregruppen for ”Undersøgelsen omkring natur og friluftsliv ved Vandet Sø” nedlagde i marts
2011 sig selv som naturlig følge af, at der blev taget en beslutning i bestyrelsen omkring
problemstillingen.
Arbejdsgruppen omkring ”Frivilligindsatsen i Nationalpark Thy” nedlagde i juni 2011 sig selv
som naturlig følge af, at frivilligstrategien blev vedtaget af bestyrelsen. Arbejdsgruppen har
dog udtrykt interesse i at kunne fungere som referencegruppe i forhold til sekretariatets
frivilligkoordinator og indkaldes efter behov.
Der er i 2011 nedsat nye styre-, arbejds- og referencegrupper under nationalparkbestyrelse og
–råd, som bidrager til nationalparkens indsats med udvikling, informationsvirksomhed og drift:
 Styregruppe og projektgruppe vedr. FormidlingsNetværk Nationalpark Thy,
 Styregruppen for Nationalparkcenter Thy
 Referencegruppen vedr. naturprojekter
 Arbejdsgruppen vedr. kommissorier
I perioden har et antal arbejdsgrupper fortsat deres virke i 2011, det gælder:
 Arbejdsgruppen ”Støtte til forskning i Nationalpark Thy”
 Følgegruppen for ”Nationalpark TV”
 Styregruppen for ”Temacenter Agger Tange”,
 Arbejdsgruppe vedr. ”Erhvervsudvikling i relation til Nationalpark Thy”
Nationalpark Thy er desuden i 2011 blevet inviteret til at medvirke i:
 Styregruppen for Lodbjerg Fyr sammen med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune.

Nationalparksekretariat
Nationalparkens sekretariat var ved årets start bemandet med to fastansatte medarbejdere på
basisbevillingen: en leder og en frivilligkoordinator. Dertil kommer en 3-årig projektansættelse
som projektleder/formidlingskoordinator (med fuldt løntilskud fra Friluftsrådet) fra 15. januar
2011, samt en aftale med Naturstyrelsen Thy om udlån af en medarbejder 3 dage om ugen
som projektleder på naturprojekter.
Nationalparkens sekretariat har desuden i løbet af 2011 indgået aftale med Jobcenter Thisted
om at have en ledig i 4-ugers jobtræning samt en i et længere arbejdsprøvningsforløb.
Endvidere har en studerende fra Natur- og Kulturformidlingsuddannelsen på University College
Nordjylland i Hjørring gennem nogle måneder bidraget til arbejdet i sekretariatet som frivillig –
og som ansat ferieafløser i tilknytning til temacentret på Stenbjerg Landingsplads.
En gruppe fast tilknyttede frivillige har desuden gennem året bidraget til centrale elementer af
nationalparkens virke bl.a. bemanding af temacentret på Stenbjerg Landingsplads. Mere
herom kan læses i afsnittet ”Frivillige”.
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2.2 Udvikling og informationsvirksomhed
2.2.1 Projekter overført fra 2010
Friluftslivets påvirkning af Vandet Sø
En styregruppe blev nedsat i 2010 til at gennemføre en undersøgelse af friluftslivets effekter
på naturen ved Vandet Sø. Cowi blev engageret til at designe og gennemføre undersøgelsen –
og der blev i 2010 udført feltarbejde af frivillige fra DOF og BFN. Den endelige rapport blev
færdig primo 2011.
Nationalpark Thy har med rapporten forsøgt at belyse forholdene på og ved Vandet Sø.
Konsekvensvurderingen skal ses som et øjebliksbillede af forholdene ved Vandet Sø i året
2010. Et forskningsprojekt vil kunne gå i dybden med yderligere spørgsmål og Nationalparken
ser gerne at relevante organisationer og myndigheder iværksætter en videnskabelig
undersøgelse. Rapporten fra COWI anses for at være en fin platform for et fremtidigt
forskningsprojekt.
Bestyrelsen har med baggrund i undersøgelsen ikke kunnet finde en fælles holdning til,
hvorledes friluftslivet bør forvaltes på og ved Vandet Sø. Der er dog enighed om, at de
nuværende forhold, både angående surfingen og toiletforhold, ikke er tilfredsstillende for
hverken fuglelivet eller friluftsbrugere. Bestyrelsen overlod i øvrigt spørgsmålet om
forvaltningen af Vandet Sø til de relevante myndigheder på området.
Danmarks Naturfredningsforening har i 2011 rejst en fredningssag vedr. Vandet Sø.

2.2.2 Cykelsti Klitmøller - Vorupør
Som led i projektet ”Adgang til Nationalpark Thy” som Arbejdsmarkedets Feriefond har støttet
med 30 mio. kr ud af et samlet budget på 45 mio. kr, har bestyrelsen for Nationalpark Thy
efter ansøgning fra Naturstyrelsen Thy i 2009 bevilget 2,8 mio. kr som medfinansiering til de
første strækninger til afholdelse i 2009-10. I 2010 ansøgte Naturstyrelsen Thy om yderligere
2,6 mio. kr som medfinansiering til de efterfølgende delstrækninger som nationalparken
bevilgede til afholdelse i 2011 og 2012.
Cykelstiprojektet ledes af Naturstyrelsen Thy (bevillingshaver) og udføres i samarbejde med
Thisted Kommune. Første etape af projektet: Hanstholm-Klitmøller blev gennemført i 2010. I
foråret 2011 blev der lagt slidlag på cykelstien mellem Hanstholm og Klitmøller, samt i løbet af
foråret og sommeren etableret cykelsti mellem Klitmøller og Nr. Vorupør. Der er desuden opsat
skilte på hele strækningen mellem Hanstholm og Nr. Vorupør. 2. etape af cykelstien blev
indviet i september 2011.
Nationalparkens samlede udgifter til medfinansiering af projektet er pr. 31. december 2011 de
2,8 mio. kr, som blev bevilget i 2009. Uforbrugte midler i 2011 overføres til 2012.
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Fra indvielsen af cykelstien mellem Klitmøller og Vorupør.

2.2.3 Naturovervågning
Bestyrelsen for Nationalpark Thy har i 2011 godkendt en strategi for naturovervågningen.
Den fremtidige monitering skal koncentrere sig om naturtyper og arter, som er særligt
kendetegnende for Nationalpark Thy. Der er udarbejdet prioriterede lister over naturtyper og
arter. Strategien har 3 hovedoverskrifter
1) En finmasket og professionel registrering. Nationalparkens naturtyper og udvalgte habitatog ansvarsarter moniteres for at følge/måle naturkvaliteten/tilstanden. Disse registreringer vil
danne basisgrundlaget for forskningen i NPThy og er nødvendige for at kvalificere fremtidig
planlægning, beskyttelse og naturgenopretning.
2) Projektrelateret monitering. Data indsamles til brug ved konkrete (og relativ kortfattede)
naturprojekter jf. Nationalparkplanen. Her kan det også være relevant med før- og
efterregistreringer for at ”måle” effekten af konkrete tiltag. Ex. registrering af natur på de
privatejede arealer.
3) ”Nationalparkarter” som er særligt kendetegnede for NPThy. Her er udgangspunktet mere
folkeligt og indsamlinger kan baseres på frivilligt engagement. Hermed er det muligt at
inddrage alle naturinteresserede og lave en spændende formidling.
Sidst på året er der planlagt en workshop om naturovervågning i Nationalpark Thy med
deltagelse af arbejdsgrupper tilknyttet nationalparken, Naturstyrelsen Thy, Thisted Kommune,
Biologisk Forening for Nordvestjylland, Aage V. Jensen Naturfond m.fl. Workspoppen afholdes i
marts 2012.

8

Resultatet af workshoppen skal give konkrete forslag til, hvilke naturtyper og arter naturovervågningen i Nationalpark Thy skal koncentrere sig om. Endvidere forventes der bud på
relevante naturovervågningsprojekter i forbindelse med naturpleje, naturgenopretning,
forskning, specialestudier og formidling. En forskningshjemmeside (indlejres i den
eksisterende) er under forberedelse. Skal bl.a. indeholde konkrete forslag til forskning,
specialeopgaver mm samt resultaterne heraf

2.2.4 Planlægning af naturprojekter
Planlægning af naturprojekterne varetages af en medarbejder, som udlånes fra Naturstyrelsen
Thy 3 dage om ugen som projektleder på naturprojekterne. Planlægningen og arbejdet udføres
som regel i tæt samarbejde med lodsejeren – ofte repræsenteret ved en medarbejder med
særlig kompetence fra Naturstyrelsen i Thy.
Følgende projekter er igangsat - og i de fleste tilfælde afsluttet - i 2011:
 Demonstrationsprojekt: Fældning i overgangszone – Nystrup skydeterræn
 Demonstrationsprojekt: Konvertering af nåleskov til løvskov ved Isbjerg
 Fjernelse af læhegn i den nordlige del af Hanstholm Vildtreservat
 Frivilligprojekt. Manuel bekæmpelse af Rosa rugosa
 Kortlægning af landbrug i nationalparken
 Forprojekt vedr. krondyr
 Fouragerings- og adfærdsstudier vedr. natravn er igangsat i 2011 og afsluttes 2012
 Databasen Fugle og Natur (www.fugleognatur.dk) er indlejret på nationalparkens
hjemmeside
Følgende projekter forventes igangsat i 2012:
 Forsøg med genopretning af lobeliesøer
 Rydninger i overgangszoner ved Lodbjerg Klitplantage
 Forprojekt vedr. genopretning af Vang Sø
 Konkrete naturovervågningsprojekter, herunder forskningshjemmeside
 Krondyr i Nationalpark Thy
 Genskabelse af naturlig hydrologi og forbedring af vådområder og temporære søer
 Kortlægning af læhegn og småbeplantninger
 Naturforbedringer – Agger Tange

2.2.5 Demonstrationsprojekt: Overgangszoner
Skov- og Naturstyrelsens driftsplan 2007-21 er der planlagt rydninger i overgangszonerne på
27 ha/år. Det er bestyrelsens ambition, at naturforbedringerne i nationalparkens
overgangszoner gennemføres i et hurtigere tempo end i Skov- og Naturstyrelsens driftsplan. I
2011 er der på nationalparkens initiativ ryddet et areal på 15 ha i skydeterrænet syd for
Klitmøller. Skovbevoksningen er ryddet fra vest, så skovkanten trækkes ind i land, klitheden
udvides og de mest markante klitpartier frilægges. Målet er at skabe forbindelse mellem
klithedeområdet syd for skydeterrænet og den fredede klithede ved Klitmøller. På grund af et
regnfuldt efterår har man ikke kunnet afbrænde de ryddede arealer. Hvis vejret er gunstigt i
foråret 2012, vil de nedskovede bjergfyr blive afbrændt.

2.2.6 Demonstrationsprojekt: Konvertering af nåleskov til
løvskov
I 2011 er der gennemført et demonstrationsprojekt vedr. konvertering til øget løvtræandel i
skovområdet øst og syd for Isbjerg.
Nationalparkplanen anbefaler, at den naturnære skovdrift og konverteringen til mere
løvtrædominerede og lysåbne skovtyper implementeres hurtigere i Nationalpark Thy end uden
for nationalparken. Andelen af hjemmehørende træarter hæves til 50% i stedet for den alm.
driftsplans målsætning på 20%.
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Området ved Isbjerg er et af de mest besøgte i nationalparken og en hurtigere konvertering til
en mere lysåben skovudviklingstype vil give plads til et mere varieret dyre- og planteliv og øge
den rekreative værdi for nationalparkens gæster inden for en kort årrække.
Arealet er i Skov- og Naturstyrelsens driftsplan udlagt til skovudviklingstype 23 (76 ha), som
består af et stabilt og varieret skovbillede med grupper til større flader af eg og skovfyr af
vekslende alder. Lærk kan findes som spredte holme. Birk og røn er til stede i lysåbningerne.
Endvidere kan der indplantes forskellige hjemmehørende buske som f.eks. tjørn og tørst.
I efteråret 2011 har nationalparken brugt midler til supplerende plantning af løvtræ på i alt 8,6
ha. Dertil kommer, at nationalparken involverede en 1. klasse fra Nors Skole samt søskende,
forældre og bedsteforældre i at plante egeskov ved Nors Sø i stedet for sitka-graner – og på
den måde sikre inddragelse af lokalbefolkningen og et langvarigt engagement. Begivenheden
blev dækket af Thisted Dagblad og Nationalpark TV.

2.2.7 Fjernelse af læhegn
I november 2011 blev der fjernet et markant læhegn af sitkagran, som i mange år har stået i
skellet mellem Hanstholm Vildtreservat og de nord for liggende enge omkring Hansted Mølleå.
Set fra toppen af den gamle kystskrænt ved Brunbjerg var læhegnet stærkt dominerende og
udgjorde en unaturlig adskillelse mellem de store åbne vidder og kystskrænten. Læhegnet
havde en længde på 1400 m.
Formålet med rydningen er først
og fremmest at styrke de
landskabelige værdier og skabe
sammenhæng mellem klitnaturen,
engene omkring Hansted Mølleå og
den gamle kystskrænt. Samtidig
fjernes kilden til uønskede
selvsåninger af sitkagran i
reservatet.
Når de fældede træer er hugget til
træflis og fjernet, vil der i
forbindelse med et nyere LIFE+
overdrevsprojekt (LIFE Overdrev
II), som bl.a. omfatter
Hanstholmknuden og Hanstholm
Vildtreservat, blive hegnet 25-30 ha og udsat stude for at græsse og pleje de værdifulde
naturarealer. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem de to lodsejere Naturstyrelsen,
Thy og Thisted Kommune samt Nationalpark Thy.
Naturplejen vil over en årrække begunstige både flora og fauna. På engene omkring åen
ventes at indfinde sig en rig engflora og måske indvandrer både vibe og bekkasin. Også
strandtudsen ventes at få betydeligt bedre vilkår, når der græsses omkring de små vandhuller.
Kystskrænten vil blive befriet for det stride græs, som dominerer i dag. Selv om der hegnes,
vil det fortsat være muligt at færdes på arealerne og nyde den storslåede udsigt ud over den
endeløse klithede.
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2.2.8 Frivilligprojekt: manuel bekæmpelse af Rosa rugosa
Støtteforeningen for Nationalpark Thy har bidraget med frivilligt arbejde til planlægning og
gennemførelse af et manuelt naturplejeprojekt om bekæmpelse af Rynket Rose, Rosa rugosa,
som er en invasiv art, der stammer fra Kamchatka-halvøen.
Til projektet er der i samarbejde med Naturstyrelsen
Thy og Nationalpark Thy udvalgt en lokalitet ved
Stenbjerg Landingsplads. En fast tilknyttet gruppe på 10
personer står for arbejdet i 2 x 4 felter. I det ene
område laves tre typer bekæmpelse af grovere karakter,
der sammenlignes med et kontrolfelt. I det andet
område klippes roserne væk for at beskytte den fredede
og sjældne plante, Skotsk Lostilk – og antallet af planter
af Skotsk Lostilk og Rynket Rose registreres hver gang.
I en udsendelse i Nationalpark TV
(http://vimeo.com/30544400) præsenteres projektet
sammen med et projekt, som Naturstyrelsen Thy

2.2.9 Kortlægning af landbrugserhverv
Nationalpark Thy har i 2011 fået kortlagt placeringen af privat og offentligt ejede
landbrugsarealer inden for nationalparkens afgrænsning. Baggrunden for denne kortlægning er
et ønske om at reducere kvælstofdepositionen gennem indgåelse af frivillige aftaler med ejerne
af de ejendomme, hvis arealer og anvendelse påvirker nationalparken. Det er desværre endnu
ikke klart, hvorledes aftalerne kan finansieres (eksisterende ordninger skal så vidt muligt
udnyttes og det har vist sig umuligt at yde tillæg til aftaler under Grøn Vækst).
Resultatet viser, at arealanvendelsen i 2011 er som følger. Det bemærkes, at omdriftsarealet
udgør 1,6 % af nationalparkens samlede areal.
Total NP Thy heraf ejet af NST
Omdriftsareal - korn
76 ha
14 ha
Omdriftsareal - grovfoder
313 ha
108 ha
Omdriftsareal - andet
6 ha
0 ha
Vedvarende græs
1420 ha
509 ha
Vedvarende andet
347 ha
257 ha
Sum
2162 ha
888 ha
I alt er 395 ha landbrugsareal i omdrift samt 1.767 ha vedvarende afgrøder inden for
nationalparkgrænsen. Af disse arealer ejer NST 122 ha af det, der er i omdrift samt 766 ha af
det areal, hvorpå der er vedvarende afgrøder (primært græs). På Naturstyrelsens
landbrugsarealer i omdrift er det ikke tilladt at bruge sprøjtemidler og der må kun benyttes
80% af normgødskningstallet. På Naturstyrelsens arealer med vedvarende græs, må der
hverken sprøjtes eller gødskes. Der indgås så vidt muligt aftale med økologer. Vilkårene for
landbrugsdriften på Naturstyrelsens arealer kan ændres ved udløb af de enkelte lejemål.
Den nye ejendom i nationalparken har fået udarbejdet en naturplan. Desværre viste det sig
her, at nationalparken ikke måtte bidrage hertil, hvis eksisterende EU landbrugsstøtteordninger skulle anvendes.

2.2.10 Forprojekt vedr. Krondyr
Nationalparkplanen indeholder mål og handleplaner for krondyrforvaltningen i Nationalpark
Thy. I den forbindelse har nationalparkbestyrelsen i 2011 bevilget midler til et forprojekt, som
skal afdække mulighederne for at kortlægge krondyrenes døgnrytme, fødevalg, vandringer,
forstyrrelser, markskader/afgrødevalg m.m.
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På bestyrelsesmødet den 26. april d.å. blev bestyrelsesmedlem Tage Espersen udpeget som
formand for den arbejdsgruppe, som skal udarbejde en projektplan. Arbejdsgruppens
medlemmer kommer fra: Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Landbrug og
Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Nationalparkrådet, Biologisk Forening for Nordvestjylland,
Naturstyrelsen og Lodsejerforeningen i Nationalpark Thy.
Arbejdsgruppen havde den 31. oktober et møde med forskningschef Aksel Bo Madsen m.fl. fra
Institut for Bioscience, Aahus Universitet med henblik på et evt. partnerskab og at iværksætte
et forskningsprojekt. Mødet resulterede i et projektudkast til koordinerede forskningsprojekter
med henblik på en optimeret artsforvaltning med forskelligartede målsætninger.
På et møde i arbejdsgruppen den 7. december 2011 blev det besluttet at indstille til
bestyrelsen, at Nationalpark Thy tilslutter sig projektet, som lægger op til en decentral
projektmodel, hvor AU koordinere de forskellige lokalt forankrede indsatser. Der lægges op til
fire del-projekter, som vil kunne gennemføres hver for sig, men som sammen giver mening på
landsplan. Arbejdsgruppen anbefalede, at Nationalpark Thy tilslutter sig 2 af
projektelementerne.
I første omgang satses der på at indfange og påsætte GPS-halsbånd på 5 dyr i sidst i februar
2012. Allerede nu er der udlagt roer i indfangningsområdet med henblik på over tid at gøre
dyrene trygge ved den indhegning, som skal bruges til fangsten. Personale fra Naturstyrelsen
Thy står for det praktiske omkring indfangningen, medens Aarhus Universitet tager sig af GPSudstyret og det videnskabelige og analytiske arbejde.

2.2.11 Forskningsstrategi og –projekter
Arbejdsgruppens forslag til forskningsstrategi
Arbejdsgruppen har konkluderet på sit foreløbige arbejde omkring etablering af et
forskningscenter og en forskningsstrategi. Ideerne spænder fra et stort anlagt
center med laboratorie-, overnatnings-, foredrags- og andre faciliteter til et rent virtuelt center
baseret på netværk kommunikeret over internettet. Arbejdsgruppen har ikke udelukket nogen
af scenarierne, men konkluderer at de foreløbige realistiske behov kan samles i følgende:
1) Gode overnatningsmuligheder med hensigtsmæssig beliggenhed i Nationalpark området,
prisbilligt af hensyn til studerende og fleksibelt i forhold til udlån. Arbejdsgruppen har peget på
muligheder for at indrette faciliteter i Lodbjerg Fyr, Hummerhuset i Klitmøller og Fyret i
Hanstholm. Nationalpark Thy har efterfølgende indrettet en lejlighed i Lodbjerg Fyr i den
tidligere assistentbolig.
2) Brug af frivillige. Mange forskningsprojekter indebærer en del praktisk arbejde så som
registreringer, udsætning/indsamling af udstyr mv. Arbejdsgruppen foreslår at der etableres et
netværk af kontakter evt. via en forskningshjemmeside, hvor forskere og studerende kan
orientere sig om mulighederne for lokal frivillige fx skoleelever, gymnasier og foreninger.
3) Opbakning til ansøgninger og små stipendier. De fleste forskningsprojekter er afhængig af
økonomisk støtte fra flere sider, legater, fonde o.l. Arbejdsgruppen foreslår derfor at der
indarbejdes en klar praksis i Nationalparken således at et ethvert relevant forskningsprojekt
kan forvente at modtage en positiv udtalelse herfra og at der kan gives mindre bidrag til
forskningsprojekter.

Forskningsprojekter
Lektor Søren Toft, Aarhus Universitet, som har sommerhus i nationalparken, er gået i gang
med et frivilligt forskningsprojekt – en faunaundersøgelse, hvor der indsamles edderkopper,
insekter mm fra i alt 15 forskellige habitattyper, som findes inden for nationalparkens område.
Indsamlingen vil foregå over flere år på både offentlige og private arealer. Resultatet af
undersøgelserne vil over tid give ny viden om nogle dyrearter i nationalparken, som vi ikke
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kender ret meget til. Projektet er formidler af flere omgange til offentligheden via Nationalpark
TV.
I slutningen af 2010 imødekom nationalparkbestyrelsen en ansøgning fra Niels Odder om
midler til gennemførelse af natravne-undersøgelser i bl.a. Nationalpark Thy. Fouragerings- og
adfærdsstudierne gennemføres i perioden 2011-12. I 2011 blev der givet tilladelse til indkøb af
nødvendigt udstyr i overensstemmelse med ansøgningens budget. Projektet er delvist
gennemført og forventes afsluttet i 2012. Data og rapport over resultaterne vil efterfølgende
blive tilsendt nationalparken. Indkøbt og udlånt materiel overdrages til Nationalpark Thy, når
projektet er afsluttet.

Fugle- og natur
Nationalpark Thy har tegnet abonnement på databasen Fugle og Natur (www.fugleognatur.dk)
og indlejret den på nationalparkens hjemmeside. Kortet på hjemmesiden er afgrænset til
Thisted Kommune og er opdelt således, at nationalparkens afgrænsning vises. Naturdata fra
Nationalpark Thy, som indlæses i Fugle og Natur, sikres ved regelmæssig overførsel til den
statslige database DanBif (www.danbif.dk) og det globale datanetværk GBIF (www.gbif.net).
Fugle og Natur ventes at være et godt redskab til en løbende overvågning af de mest
værdifulde naturtyper og arter samt understøtte nationalparkbestyrelsens moniteringsstrategi:
 en finmasket og professionel registrering
 mulighed for projektrelateret dataindsamling
 registrering af ”Nationalparkarter” – det folkelige og frivillige engagement

Undervisning/ekskursioner m.m. på universiteter
Som led i at gøre opmærksom på mulighederne for at lave forsknings- og studieprojekter i
Nationalpark Thy har nationalparkens sekretariat i 2011 medvirket i undervisning på Biologisk
Institut, Aarhus Universitet, samt på Master i Oplevelsesøkonomi i Yderområder (MOLLY) på
Roskilde Universitetscenter. Der er desuden truffet aftale med Institut for Landbrug og Økologi
på Københavns Universitet om medvirken i undervisning i 2012.
Nationalparkens sekretariat har i 2011 medvirket i et aftagerpanelmøde på Aalborg Universitet
for en ny Masteruddannelse: Mobility and Urban Studies.
Nationalparken har endvidere været værter for en ekskursion for Dansk Landskabsøkologisk
Forening med forskere fra Roskilde Universitetscenter, Aalborg Universitet og et universitet i
Torino i Italien.

Studenterprojekter i 2011
En PhD-studerende fra Aalborg Universitet er i 2011 begyndt på et forskningsprojekt om
mobilitet i yderområder med Nationalpark Thy som case. PhD-projektet er udsprunget af
nationalparkens deltagelse i tænketanken ”MobilitetsUdfordring Nordjylland”. Nationalpark Thy
har bidraget med sparring samt 12.000 kr til dækning af udgifter til transport og overnatning
på Lodbjerg Fyr.
To geografistuderende fra Aalborg Universitet afleverede i 2011 specialeopgave omkring
”Landskabsændringer i Nationalpark Thy”, der beskriver de langsigtede følger af
Nationalparkplan 2010-2016. Nationalpark Thy har bidraget med information til projektet.
En arkitektstuderende fra Arkitektskolen i Aarhus skrev i 2011 speciale omkring Lodbjerg Fyr
og formidling – dels af fyrhistorien og naturen omkring – og om at skabe forbindelsen mellem
fyret og klitheden. Nationalpark Thy har bidraget med information til projektet. Opgaven har
desuden givet værdifuldt input til istandsættelse og fremtidig brug af Lodbjerg Fyr.
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En gruppe studerende i oplevelsesdesign på Aalborg Universitet har skrevet studieopgave
omkring den digitale fortælling ved Stenbjerg Landingsplads. Nationalpark Thy har bidraget
med information til projektet.
En international gruppe studerende fra Aalborg Universitet har skrevet projekt om
cykelturisme i Nationalpark Thy.
Et hold studerende på professionsbachelorstudiet i Natur- og Kulturformidling på University
College Nordjylland i Hjørring har i efteråret 2011 arbejdet med Nationalpark Thy’s
kommunikation. En af de studerende skrev studieopgave omkring brugen af Facebook i
nationalparkens kommunikation. Nationalpark Thy har bidraget med deltagelse i
undervisningen – i Nationalpark Thy og på skolen i Hjørring.

2.2.12 Bebyggelse og forandring i et sandflugtslandskab.
Lokalisering af middelalderlige bebyggelser i det vestlige Thy
Museet for Thy og Vester Hanherred søgte i 2010 om støtte til et forprojekt omkring den
sandflugtsdækkede bebyggelse i nationalparken. Nationalpark Thy bevilgede 80.000 kr. til
brug i 2011. Projektet var formuleret således: ”Perspektiverne i et egentligt, større projekt
omkring den middelalderlige sandflugtspåvirkede bebyggelse afklares og formuleres. Der skal
så vidt muligt arbejdes tværvidenskabeligt inden for historiske, arkæologiske og geologiske
faggrene, og der skal etableres kontakter til andre relevante forskere og forskningsmiljøer, jf
den allerede etablerede samarbejdsaftale med Aarhus Universitet.
Der er i forprojektet arbejdet med indsamling af kildemateriale og litteratur i relation til
hovedgården Nebels historie tre forskellige steder i det, der i dag er Vilsbøl Plantage (se figur).
Et egentligt projekt skal bl.a. belyse overgangen mellem Nebel I og Nebel II i 1600-tallet,
kortlægning af udstykninger i 1700-tallet samt indeholde en generel gennemgang af historiske
kilder fra 16-1700 tallet sammenholdt med arkæologiske resultater. Der er i 2007 foretaget en
mindre prøvegravning på Nebel I som indikerer rester af både bygning og voldgrav.
Forprojektet har medført en skitsering af et historisk/arkæologisk projekt med egentlig
forskning: ”Nebel i middelalderen”. Projektet igangsættes i 2012 og skal gennemgå de
skriftlige kilders udsagn om gården suppleret med arkæologiske undersøgelser af Nebel I.
Museet er i kontakt med Moesgaard Museums naturvidenskabelige afdeling i Aarhus, en
naturgeograf på Aalborg Universitet samt en geolog fra Flensborg, der arbejder med
klitmorfologi – alle med henblik på samarbejde om projektet.
I forbindelse med forprojektet, er der desuden indsamlet oplysninger om sandflugt fra de
kystnære sogne i præsteindberetninger fra 15- og 1600-tallet. Kilderne er samlet i en foreløbig
rapport, som kan danne baggrund for de videre undersøgelser.
Derudover er der udarbejdet en oversigt over lokaliteter, hvor bebyggelsen er ramt af
sandflugt og kan lokaliseres som fysiske levn. Især kirkerne Lodbjerg og Tved samt
kirkeruinen i Tvorup er klare indikatorer for, at sandflugten har forandret kulturlandskab og
bebyggelsesmønster.
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Forprojektet har ført til et større sandflugtsprojekt, som der arbejdes videre med i 2012 med
følgende hovedpunkter:
 Beskrivelse af Nebels historie, som den kan belyses ud fra det skriftlige kildemateriale,
d.v.s fra 1500-tallet og frem.


Kortlægning af bygningsrester og øvrige anlægsspor på tomten Nebel I vha geofysiske
undersøgelsesmetoder.



Gennemførelse af arkæologiske punktundersøgelser på Nebel I.

Ud fra disse undersøgelser vurderes mulighederne for et større, tværvidenskabeligt projekt

2.2.13 Frivilligstrategi og –projekter, herunder uddannelse af
frivillige
Arbejdsgruppen for frivillige udarbejdede i samarbejde med frivilligkoordinatoren i foråret 2011
en strategi for inddragelse af frivillige i Nationalpark Thy. Frivilligstrategien blev godkendt af
nationalparkbestyrelsen i juni. Hovedprincippet for strategien er, at frivillige altid skal
inddrages i projekter, når det er relevant og muligt, for at inddrage relevante kompetencer og
at sikre at Nationalpark Thy er et lokalt anliggende.
Der er tre store grupper af frivillige i Nationalpark Thy’s virke. Den ene gruppe er
”Frivilligkorpset”, som består af enkeltpersoner, der på forskellig måde bidrager til at føre
handlingsplanen ud i virkeligheden og fremstår som ambassadører for Nationalpark Thy. Den
anden gruppe er samarbejde med foreninger om projekter, der har relevans for Nationalpark
Thy. Dertil kommer, at råd og bestyrelse kan ses som en tredje gruppe af frivillige, som med
forankring i Thy er med til at sikre det lokale medejerskab og engagement. Herudover
inddrages særlige grupper i konkrete projekter.

Frivilligkorpset
15 mennesker har passet Temacenter Stenbjerg Landingsplads og udgør kernegruppen i
Frivilligkorpset. De har deltaget i at klargøre til sæsonstart, har passet centret, solgt is, kaffe,
bøger og postkort, åbnet for besøg også udenfor åbningstiden og ikke mindst talt med rigtig
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mange gæster. Det er mødet med gæsterne, der er vigtigst i arbejdet for de frivillige vagter i
temacentret. Centret har været bemandet med frivillige i 75 % af åbningstiden.

Nationalpark Thy’s stand på feriemessen i Bellacentret, København 2011
Herudover har frivillige været involveret i:
 Opsætning og bemanding på feriemesser i hhv. Bella Centret og Messecenter Herning.
 Informationsstand ved Nationalpark Thy Marathon og Lady Walk i Agger
 Arrangementet ”Tag med Thyboerne i Nationalpark Thy” afviklet i uge 42, hvor 13 frivillige
formidlere inviterede på 25 ture med tilsammen 296 gæster. Konceptet videreudvikles i
2012.
 Enkelte frivillige har desuden været guider på bestilte busture og andre formidlingsture i
Nationalpark Thy.
 Ad hoc opgaver som inddatering af ture på Thy 360, korrekturlæsning, praktisk arbejde i
temacentret, ideudvikling (i formidling og uddannelse) og åbne temacentret for særlige
grupper uden for åbningstiden.
Omdrejningspunktet for frivilligekorpset er månedlige møder med informationer, hyggeligt
samvær, et måltid mad og livlige diskussioner.

Uddannelse af frivillige
Frivillige i Frivilligkorpset tilbydes løbende aktuel viden om og i Nationalpark Thy. I 2011 har
fokus været:
 Deltagelse i Biologisk Forening for Nordvestjyllands 30 timers Nationalpark Thy kursus med
fokus på natur.
 Månedsmøder for Frivillighedskorpset:
o Opdatering på aktuelle projekter i Nationalpark Thy.
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Præsentation af andres eller frivilliges egne projekter/viden med tilknytning til
nationalparken. Møderne afholdes gerne forskellige steder, f.eks. i De Sorte Huse i
Agger, hvor frivillige eller andre har viden eller fortællinger, som er relevante for
formidlere i Nationalpark Thy.
o Vejledning i, hvor man finder de informationer, som gæster i temacentret
efterspørger, herunder kendskab til Nationalpark Thy´s hjemmeside.
o Udveksling af erfaringer i arbejdet som frivillig, både som formidler på ture og som
vagt i temacentret
o Praktisk undervisning i håndtering af salg med f.eks. kasseapparat, procedurer
vedrørende krav fra fødevaremyndigheder og afrapportering til kassebog.
Udfordring på formidling i praksis i form af rundvisning på Fur af blind historiker og
museumsdirektør, med refleksion over formidlingsstrategier. Turen bød desuden på socialt
samvær i gruppen med god mad på Fur Bryghus, gåtur og besøg på det lokale museum)
o



Samarbejde med foreninger





Naturpleje i samarbejde med Støtteforeningen.
o Rydning af opvækst af bjergfyr og gran på klithede ved Lyngby
o Bekæmpelse af Rosa Rogusa ved Stenbjerg Landingsplads (se 2.2.7), projektet er
fortløbende og undersøgende for hvilke metoder der har effekt, og registrerer
resultater)
Geocaching og affaldsindsamling ved Stenbjerg Landingsplads i samarbejde med
Støtteforeningen med deltagere fra hele landet.
Afvikling af Nationalpark-kursus i samarbejde med Biologisk Forening Nordvestjylland
(BFN) og Danmarks Naturfredningsforening.

Råd og bestyrelse
Medlemmer af råd og bestyrelse bidrager med viden og engagement i det organisatoriske
arbejde (råd, bestyrelse og arbejdsgrupper). De er i høj grad med til at sikre nationalparkens
lokale forankring. Derudover medvirker de til at skabe fokus på Nationalpark Thy ud i egne
organisationer, uanset om der er tale om frivilligt arbejde (qua sin organisation/institution)
eller der er tale om en integreret del af ens professionelle virke. Se mere om bestyrelse, råd
arbejdsgrupper i afsnit 2.1.

Særlige arrangementer med inddragelse af frivillige






En 1. klasse m. familier fra Nors skole plantede ny egeskov ved Isbjerget og Nors Sø i Tved
Plantage.
Alle gymnasieelever fra Thisted Gymnasium havde Nationalpark Thy som ramme for en
temadag med oplevelse, friluftsliv, kunst og naturforståelse som fokus.
Operation Dagsværk (som er en tilbagevendende begivenhed for ungdomsuddannelser)
bidrog med elever i naturpleje af hedeareal (Thisted Gymnasium) og med praktisk arbejde i
sekretariatet (HF og VUC Thy-Mors).
Hedeareal ryddet for opvækst af bjergfyr og gran hos privat lodsejer på den europæiske
nationalparkdag 24. maj.
Medlem af bestyrelsen samt af arbejdsgruppe for frivillige, Mona Kyndi deltog sammen med
frivilligkoordinatoren aktivt med indlæg på seminar om frivilligt arbejde i nationalparker i
EUROPARC’s Nordisk-Baltiske sektion. Med hjem fra seminariet var også en del inspiration
til at arbejde videre med det frivillige arbejde i Nationalpark Thy.

2.2.14 Erhvervsudviklingsstrategi
Arbejdsgruppen vedr. udvikling af erhvervslivet i tilknytning til Nationalpark Thy kom i 2011
med et oplæg til bestyrelsen om en indsats på erhvervsområdet inkl. forslag til et sæt af
kriterier ved brug af nationalparkens logo på fødevarer. Derudover udarbejdede

17

arbejdsgruppen et forslag til en kortfattet strategi for erhvervsudvikling i relation til
nationalparken.
I efteråret besluttede bestyrelsen på baggrund af udvalgets arbejde, at:
 Nedsætte et certificeringsudvalg for brug af nationalparkens logo på fødevarer.
 Engagere et konsulentfirma til at udarbejde en strategi for bæredygtig turisme i tilknytning
til Nationalpark Thy på baggrund af det europæiske charter for bæredygtig turisme i
naturområder (http://www.european-charter.org).
 Engagere et konsulentfirma til yderligere at kvalificere erhvervsudviklingsstrategien med
henblik på at engagere erhvervslivet og tiltrække eksterne midler til en egentlig
erhvervsrettet indsats – fx etablering af et stærkt erhvervsnetværk i tilknytning til
Nationalpark Thy.
For hver af de to konsulentopgaver blev indhentet to underhåndsbud mhp. at vælge det
økonomisk mest fordelagtige tilbud. WST International blev valgt til opgaven omkring en
strategi for bæredygtig turisme. Niras blev valgt til opgaven omkring at tiltrække eksterne
midler til en fremadrettet indsats for udvikling af erhvervslivet i tilknytning til Nationalpark
Thy.

2.2.15 Toilet ved Isbjerg
Toiletbygningen ved Nors Sø, Isbjerg var klar til brug i begyndelsen af juli måned.
Da besøgstallet skønsmæssigt er steget med en faktor 3-4 var der et stort udækket behov,
som i nu er blevet løst. Toilettet indeholder 2 toiletter, hvoraf det ene er et handikaptoilet med
let adgang. Toilettet blev væsentligt dyrere end planlagt på grund af en række uforudsete
udgifter. Finansiering og opførelse er sket i et samarbejde mellem Nationalpark Thy og
Naturstyrelsen Thy.

2.2.16 Lokale produkter Vildt og Vest
Projektet er blevet udført af Museet for Thy og Vester Hanherred i
samarbejde med flere lokale fødevareproducenter: Ørum Får, Gården
Gyrup og Thy Honning samt Stenbjerg Kro og Vorupør Slagter.
Projektet løber i perioden 2010 – 2012 og er støttet af LAG Thy-Mors
og Nationalpark Thy. Projektet har etableret og faciliteret en
produktudvikling omkring fremstilling og salg af lokale
kvalitetsfødevarer med tilknytning til Nationalpark Thy.
Som følge af projektet er der blevet iværksat en række tiltag:
 Nye produkter. Produktion af en række ny fødevareprodukter:
Thybo-ost, lufttørret Gyrupkølle, 2 slags oksespegepølse,
lammespegepølse, røget krondyrryg, lammepølser og forskellige
typer af honning. Disse produkter er blevet markedsført og solgt i
2011 gennem en række fremstød som beskrevet nedenfor.
 Fødevarenetværk. Der er blevet etableret et velfungerende fødevarenetværk bestående af
flere lokale fødevareproducenter og en slagterforretning, der forarbejder og distribuerer
produkterne, samt en restaurant der har produkterne på spisekortet. Museet for Thy og
Vester Hanherred har formidlet den historie og det budskab produkterne markedsføres på.
Netværket har bl.a. afholdt et møde for lokale fødevareproducenter med oplægsholdere fra
andre nationalparker. Der er på baggrund heraf etableret kontakt og udvekslet erfaringer.
Netværket har desuden udarbejdet forslag til retningslinjer for brug af Nationalpark Thys
logo. Arbejdet har haft høj prioritet i netværket, og det har resulteret i, at en række af
netværkets produkter er kommet med under mærkningsordningen.
 Markedsføring og salg.
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Webshop. Hjemmesiden Smag på Thy er blevet udvidet med en webshop.
Webshoppen sælger netværkets produkter; men fungerer også for salg af andre
Thy-produkter.
o Brochure. Der er udarbejdet en brochure Smag på Nationalpark Thy i 9000
eksemplarer hvoraf ca 2/3 del indtil nu er blevet distribueret i lokalområdet og i
sommerhusområdet.
o Mobile roll ups. Der er blevet fremstillet 2 mobile roll ups, der i tekst og billeder
informerer om projektet og konceptet Smag på Thy, samt den kulturhistorie der
knytter sig til maden i Thy. Disse roll ups har været i brug ved diverse fremstød i
årets løb.
o Infotavler. Der er blevet udarbejdet forslag til infotavler vedrørende Agger Tange,
der beskriver Tangens kulturhistorie samt naturpleje ved Galloway kvæg fra Nicolaj
Nicolajsen, Gyrup. Det er planen, at de kommer til at indgå i formidling af Agger
Tange fra det nye friluftsknudepunkt ved færgehavnen. Der er blevet udarbejdet
infotavler til opsætning ved Vorupør gl. kirkegård, der beskriver stedets
kulturhistorie og naturpleje ved får fra Ørum Får. Tavlerne opsættes foråret 2012.
o Plakater og flyers om Thybo-osten. Der er blevet trykt 1000 flyers om Thybo-ostens
historie til uddeling ved salgsfremstød i forretninger og restauranter. Der er blevet
fremstillet 20 plakater om Thybo-osten.
Aktiviteter:
o Netværket var repræsenteret ved en velbesøgt stand med smagsprøver på dyrskuet
i Thisted den 28. maj 2011.
o Netværket havde en fælles stand i Thy på Torvet hver mandag i perioden 27/6 - til
1/8 2011. Her blev netværkets produkter solgt.
o Netværket havde ligeledes en fælles stand på Limfjordsmarked i Doverodde hver
o



19

onsdag i perioden 13/7 til 3/8 2011. Her blev netværkets produkter solgt.
Der blev afholdt 3 madarrangementer "Mad, kunst og fortælling" i løbet af
sommeren 2011 med deltagelse af ca. 180 deltagere på Vorupør Museum. Her
indgik Nationalpark Thy-produkterne i menuen.
o Præsentation af Thybo-osten. Thybo-osten er blevet præsenteret løbende siden
start på produktionen på Thise Mejeri i sommeren 2010 - gennem Nationalpark TV,
TV MidtVest i 2010 samt på dyrskue i Thisted og ved middagseventen Smag på Thy
i 2011. Thybo-osten blev endelig lanceret ved en event på Torvet i Thisted samt i
Byens Vin & Ost i Thisted i dec. 2011.
Kulturhistorisk kogebog. Arbejdet på en kulturhistoriske kogebog om Thymad er påbegyndt
og forventes afsluttet i foråret 2012.
o



2.2.17 Nationalparkcenter Thy
Bestyrelsen besluttede ultimo 2010, at der skulle arbejdes videre med afklaring af en mulig
placering af et nationalparkcenter ved Stenbjerg Landingsplads (i fredet område). Thisted
Kommune anmodede om at få yderligere information omkring et sådant centers omtrentlige
omfang mhp en forhåndsvurdering af placeringen.
Der blev truffet aftale med By og Bygning Arkitekter om at bistå arbejdsgruppen (den senere
styregruppe) for Nationalparkcenter Thy mhp. at tilvejebringe et udkast til arealprogram.
Inden sommerferien 2011 blev udkast til arealprogram fremsendt til behandling i Thisted
Kommunes byråd. På møde i byrådet august 2011, gjorde byrådet i Thisted Kommune klart, at
byrådet ikke kunne bakke op om bestyrelsens ønske om at arbejde for en placering af et
nationalparkcenter ved Stenbjerg Landingsplads.
Forskellige placeringsmuligheder for et nationalparkcenter blev derfor taget op til
genovervejelse og bestyrelsen traf beslutning om, at hyre ekstern assistance til det videre
forløb med præcisering af en række emner. Efter indhentning af underhåndsbud blandt 4
firmaer blev der indgået aftale med Cowi om at bistå med opgaven.
En fælles workshop mellem bestyrelse, råd og sekretariat blev afholdt i december 2011.
Arbejdet videreføres i 2012.

2.2.18 Agger Tange – et nyt friluftsknudepunkt
I foråret 2011 blev byggetilladelsen udstedt til at opføre en ny bygning på stedet, hvor den
udtjente kioskbygning lå ved færgelejet. Styregruppen for projektet havde sammen med
rådgiveren fra By og Bygning Arkitekter herefter et møde med Thisted Kommune, for at afklare
muligheden for et samarbejde om projektet. Thisted Kommune stillede sig velvillige overfor at
bidrage til det samlede projekt ved – udover at overdrage arealet til den nye bygning til
Nationalpark Thy – også at afholde udgifter til nedrivning af den daværende bygning samt
varetage den sanering af udenomsarealerne, der er stillet krav til i forbindelse med landzoneog byggetilladelse.
Der blev efterfølgende taget kontakt til Lokale- og Anlægsfonden mhp. en ansøgning om
bidrag til projektet. Dialogen med fonden førte til forskellige forbedringer af det samlede
projekt. En ansøgning blev indsendt i juni 2011 – og tilsagn om et tilskud på 300.000 kr blev
givet i september 2011.
Den nye service- og informationsbygning skal invitere til en pause på vejen med mulighed for
fordybelse – og for opdatering om vejrudsigter, færdselsregler i nationalparken m.m.
Færgehavnen bliver til et indbydende sted og vil forbedre oplevelsen for de, der færdes i
området i dag. Det vil være mere oplagt at invitere flere til at lægge vejen forbi her helt ud
mod vest.
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Der er desuden indledt dialog med endnu en fond i relation til et tilskud til formidlingsdelen af
det nye friluftsknudepunkt.
Thy-Mors Energi indgår med en mindre andel i projektet, idet de i tilknytning til bygningen skal
genopføre en transformerstation på stedet. De afholder selv udgifter forbundet hermed.

Entreprisen for opførelse af den nye bygning blev udbudt blandt 4 firmaer. Licitation blev
afholdt d. 17. august 2011. Anders Andersen blev valgt som entreprenør på baggrund af det
laveste bud. Kontrakt blev indgået i september 2011 og byggeriet igangsat umiddelbart efter.
Der er i 2011 afholdt udgifter til rådgivning og udarbejdelse af ansøgninger (arkitekter,
ingeniør, grafiker m.m.), afsætning (landinspektør), geoteknisk undersøgelse samt 2 aconto
regninger for byggeriet.

2.2.19 Lodbjerg Fyr – istandsættelsesarbejder
Naturstyrelsen fik i slutningen af 2010 overdraget Lodbjerg fyr fra Farvandsvæsenet
(Forsvarsministeriet). Erhvervelsen af Lodbjerg Fyr har til formål at sikre offentlighedens
adgang til fyret og dets omgivelser samt udvikle og indrette bygningskomplekset til
støttepunkt for formidling af natur- og kulturhistorie og for rekreation og friluftsliv i
Nationalpark Thy.
Arbejdet med Lodbjerg Fyr ledes af en styregruppe bestående af medlemmer fra
Naturstyrelsen Thy, Nationalpark Thy og Thisted Kommune. Til støtte for styregruppen er der
tilknyttet en arbejdsgruppe bestående af ressource-personer fra de tilknyttede organisationer.
Nationalpark Thy har i det forløbne år indgået en samarbejdsaftale om brug, vedligeholdelse
og drift af Lodbjerg Fyr med Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune. Samarbejdsaftalen er
gældende fra 1. februar 2011. Herudover er der underskrevet en lejeaftale mellem
Naturstyrelsen, Thy som ejer og Nationalpark Thy som lejer. Aftalen er gældende for perioden
1. juni 2011 til den 31. maj 2041.
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I overensstemmelse med styregruppens vedtagne ”handlings- og vedligeholdelsesplan 2011”
for Lodbjerg Fyr er der i sommeren 2011 udført de mest nødvendige istandsættelsesarbejder:
Tårn og tårnrum er renoveret og kalket/malet, der er etableret automatisk åbning og lukning
til tårnet, opsat pengekasse til selvbetjening, verandaen på fyrmesterboligen er repareret og
malet, den sydlige buegang er malet og toilettet i medhjælperboligen er renoveret og åbnet for
offentligheden. Endvidere er der opsat en plancheudstilling i den sydlige buegang, som
fortæller om fyrets tilblivelse, historie og omgivende landskab. Samlet budget for 2011:
400.000 kr. med 200.000 fra Thisted Kommune og 200.000 kr. fra Nationalpark Thy.
Omgivelserne er renoveret med Naturstyrelsen Thys driftsmidler: Fjernelse af døde træer,
drivhus, havehegn og gamle skilte, etablering af større p-areal, opsætning af borde og bænke
m.m. Hertil kommer, at de lokale skovhjælpere står for den daglige vedligeholdelse og
rengøring af tårn, toilet og omgivelser.
Der er afholdt bygningssyn af Den Kgl. Bygningsinspektør og afleveret bygningssynsrapport i
slutningen af året. Endvidere er der udarbejdet et katalog over mulighederne for bæredygtige
energiløsninger på Lodbjerg Fyr.
Sidst på året blev det besluttet at ansøge om midler fra Realdania´s kampagne ”Stedet
Tæller”, der frem til 2016 støtter konkrete, fysiske projekter i Danmarks yderområder.
Ansøgningsfrist 16. Januar 2012

2.2.20 FormidlingsNetværk Nationalpark Thy
FormidlingsNetværket er et åbent netværk for alle, der arbejder med formidling i relation til
nationalparkens område og formål.
Friluftsrådet har bevilget tilskud i tre år 2011-2013 til løn til en formidlingskoordinator, der
sammen med interesserede institutioner omkring nationalparken skal etablere et samlet og
koordineret tilbud til et bredt publikum.
Den 15. januar 2011 startede formidlingskoordinatoren, der også er projektleder for
FormidlingsNetværk Nationalpark Thy. Den 27. januar samledes formidlingsnetværkets 16
formidlingsorienterede organisationer for første gang.

Naturstyrelsen Thy
Formidlingsnetværk Nationalpark Thy

Thisted Kommune
- Organisering

Museet for Thy og Vester Hanherred

Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund
Styregruppen

Støtteforeningen for Nationalpark Thy

Biologisk Forening for Nordvestjylland

Thy Turistbureau

Grejbank Nordvest
Projektleder
Referencegruppen

Limfjordscentret

Danmarks Naturfredningsforening

Netværk af Aktive Kystbyer
Ad hoc
Ad hoc
Ad hoc

Nationalparkrådet
Projektgruppe
Projektgruppe
Projektgruppe

Museumscenter Hanstholm

Thy-Mors HF og VUC

Nationalpark Thy
De vigtigste opgaver i projektets opstartsfase var:
- at oprette en kommunikationsplatform (www.nationalparkthy.wordpress.com), så
informationer kunne flyde mellem netværkets deltagere. Her ligger bl.a. dagsordener,
referater, præsentationer og projektbeskrivelser.
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- at udarbejde en operationel projektbeskrivelse med seks hovedindsatsområder i samarbejde
med netværkspartnerne.
- at igangsætte delprojekter i samarbejde med netværkets deltagere og andre partnere.
Formidlingsnetværkets projektbeskrivelse og ansøgningen til Friluftsrådet beskriver seks
delmål, som der skal arbejdes med over en tre-årig periode:
 Koordinere og synliggøre eksisterende initiativer
 Etablere delprojekter omkring formidling af temaer indenfor natur, friluftsliv, kulturhistorie
og erhverv
 Skabelse af nationalpark-safari
 Efteruddannelse af formidlere og etablering af et nationalpark-partnerskabsprogram
 International og national erfaringsudveksling med lignende organisationer
 Udenlandske besøgendes mulighed for at blive guidet i parken på tysk og engelsk
Møder i formidlingsnetværk Nationalpark Thy i 2011:
7 Styregruppemøder med 11-16 deltagere pr. gang.
5 Referencegruppemøder med 9-16 deltagere pr. gang
Ca. 18 Arbejdsgruppe-/projektgruppemøder med 2-8 deltagere pr. gang.
Se mere på www.nationalparkthy.wordpress.com.

Delmål 1: Årets aktiviteter – Koordinere og synliggøre
eksisterende initiativer
- Udgivelse af to arrangementsfoldere med arrangementer i
nationalparken med hhv. 56 arrangementer fra juni – aug. 2011 og 82
arrangementer fra sept. - nov. 2011.
- Samling og visning af arrangementer online sker gennem deltagelse i
portalsamarbejdet www.Thy360.dk. Arrangementerne indtastes i
kalendersystemet og vises på thy360.dk, samtidig med at nationalparken
trækker relevante arrangementer (via et RSS feed) til visning på vores
egen webside.
- Deltagelse i ”Annonceringssamarbejdet Thy-Mors”, som har til formål at synliggøre ”ud i
naturen” arrangementer. Det er sket gennem annoncering ca. 18 gange i 2011 i to lokale
dagblade og fire lokale ugeaviser i Thy og på Mors.
- Udvikling af en online funktion til booking af naturvejledere og kulturformidlere. Formålet er
at synliggøre muligheden for at bestille en naturvejleder/kulturformidler, og gøre det nemt for
kunden at booke. Samtidig er arbejdsgangen med at fordele turene mellem de tilknyttede
vejledere blevet nemmere. Book en tur på www.booking.nationalparkthy.dk.
- Der er udviklet en metode til at belyse deltagernes tilfredshed med arrangementer, og til at
opsamle demografiske data om deltagerne. Ved arrangementer udleverer
naturvejlederne/guiderne et visitkort, som henviser til www.dinmening.nationalparkthy.dk,
hvor deltageren har mulighed for at give sin mening til kende.

Delmål 2: Etablere delprojekter omkring formidling af forskellige
temaer indenfor natur, friluftsliv, kulturhistorie og erhverv
Den Nemmeste Cykelferie
Der er iværksat et formidlingsprojekt, som over de næste par år skal udvikle ”nemme”
cykeloplevelser baseret på områdets naturgivne styrker, med henblik på at tiltrække flere
danske og udenlandske gæster til Thy.
Der er fokus på, at det skal være nemt for gæsten at:
- Få information og viden om mulighederne for cykelferier i Thy.
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-

Finde og booke færdigpakkede cykelferier af forskellig længde.
Booke en cykeloplevelse og betale den med det samme.
At finde overnatningsmuligheder, som kan imødekomme cykelturistens behov.
Transportere sig til og fra destinationen fra større byer og lufthavne i Jylland.
Finde rundt på destinationen og finde de spændende holdepunkter
Transportere sig rundt på destinationen på cykel.

Læs mere i projektbeskrivelsen:
http://nationalparkthy.files.wordpress.com/2011/01/den_nemmeste_cykelferie220811.pdf
Naturmad – Mad fra naturen
Der er igangsat et naturmad projekt, som skal udvikle en model for naturmad arrangementer,
der kan inspirere og tilskynde deltagerne til at bruge naturen som spisekammer. Modellen er
ved årsskiftet afprøvet på 7 ud af 10 planlagte offentlige arrangementer. Erfaringerne samles i
løbet af 2012 i et inspirationskatalog, som vil gøre det nemt for andre aktører at bruge
modellen til at tilrettelægge egne arrangementer ud fra.
Nationalpark aktivitetsmærke
Der er nedsat en børne-unge gruppe, hvoraf der er udsprunget et projekt, som har til formål,
at børn/unge tilegner sig viden om Danmarks første Nationalpark gennem spændende leg og
friluftsaktiviteter i NPT. Nationalpark aktivitetsmærket henvender sig til de Danske
Uniformerede Ungdomskorps DUU(spejdere), og udvikles i et samarbejde mellem Nationalpark
Thy og de forskellige spejderkorps i Thy. Projektet forventes afsluttet i 2012. Læs mere om
projektet på www.nationalparkthy.wordpress.com.
Nationalpark højskole
Der er iværksat et projekt, som har til formål at udvikle et ugeprogram og gennemføre et
højskoleophold for seniorer med udgangspunkt i Nationalpark Thy. Ugeprogrammet bliver i
første omgang anvendt som indhold i et forløb udbudt af Seniorhøjskolen i Nr. Nissum foråret
2012, men på længere sigt skal det kunne bruges i forløb, som udbydes af aktører i Thy.
Geocaching kursus og CITO event
I foråret 2011 afviklede projektet et kursus i
geocaching for de lokale naturvejledere og
formidlere. I forlængelse af kurset blev der i
oktober 2012 afviklet et ”Cache In trash Out” event
omkring Stenbjerg med omkring 60 deltagere fra
hele landet og 1.200 kg indsamlet affald. Formålet
var at kombinere en friluftsaktivitet med at gøre en
indsats for naturen ved samle affald på stranden og
i klitterne. Støtteforeningen for Nationalpark Thy
stod for arrangementet i samarbejde med projektet.
Bunker til friluftsliv og formidling
Der er nedsat en gruppe, som arbejder med at udnytte enkelte af de ca. 800 bunkere i
nationalparken til friluftsliv og formidling. Arbejdet er i den indledende fase, og der er endnu
ikke lavet en projektbeskrivelse.

Delmål 3: Skabelse af
nationalparksafari
En af de centrale indsatser i projektbeskrivelsen er at
udvikle en vifte af tematiske nationalparksafarier
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(pakketure), som testes i praksis og udbydes til forskellige målgrupper.
I juli 2011 gennemførtes i samarbejde med Naturstyrelsen Thy en testsafari over tre dage med
14 betalende deltagere fra hele landet.
På opfordring fra bl.a. private aktører startede vi i august et safarinetværk op med ca. 10
virksomheder og organisationer. Formålet med netværket er at deltagerne skulle inspirere,
understøtte og hjælpe hinanden med at udvikle, sælge og gennemføre safarier i Nationalpark
Thy.
Netværket arbejder med at udvikle en model for udbydelse af nationalparksafarier samt
synliggøre safaripakketure og enkeltstående safarioplevelser af kortere varighed. Projektet
forventes afsluttet primo 2012 med oprettelsen af en webside og udarbejdelsen af en tryksag.
Safarierne kan løbende ses på www.safari.nationalparkthy.dk.
Vandrepakke som safarioplevelse
Projektet engagerede sig i uge 41 og 42 i ”Nordjysk Vandrefestival”. I den forbindelse
udviklede projektet i samarbejde med Thy Turistbureau og Naturstyrelsen Thy en fem dages
vandrepakke. Formålet var at afdække potentialet for kommercielle pakkeprodukter baseret på
naturoplevelser. Målet er også at tilskynde en udvikling i Thy med henblik på at udvikle og
markedsføre naturbaserede pakkeprodukter. Der var plads til ca. 20 overnattende gæster,
men vi fik dobbelt så mange henvendelser. Vandrepakken udbydes igen i 2012 i uge 24 og uge
42.

Delmål 4: Efteruddanelse af formidlere og etablering af et Nationalpark
partnerprogram.
Nationalpark Partnerprogram
Projektet har udviklet et koncept, som kan anvendes som et overordnet Nationalpark Thy
Partnerprogram. Det skal sikre, at de interessenter, som ønsker at drage fordel af
nationalparkens brand og logo m.v., leverer ydelser og produkter af en høj kvalitet.
Specifikt er der lavet et kriteriedokument til interessentgruppen ”virksomheder og personer,
der udbyder oplevelser eller personlig formidling i Nationalpark Thy”.
Partnerprogrammet bygger på rettigheder, som partneren kan opnå ved at overholde kriterier,
som grundlæggende handler om, at partnerne har en basal viden om nationalparken.
Partnere skal være i stand til at servicere sine kunder på en række områder, og nationalparken
vil i samarbejde med relevante uddannelsesudbydere tilbyde en række kursusmoduler, der gør
partneren i stand til at: 1. Formidle en basal viden om nationalparken. 2. Formidle hvordan og
hvor man kan og må færdes i nationalparken. 3. Udvise et godt værtskab og formidle om
oplevelsesmuligheder/ seværdigheder i Nationalpark Thy. 4. Yde basal førstehjælp.
Partnerprogrammet behandles i nationalparkens bestyrelse i januar 2012.
Nationalpark Skolen
Der er i samarbejde med nationalparkens frivilligkoordinator igangsat et arbejde under
overskriften ”Nationalpark Skolen”. Nationalpark Skolens skal udbyde og afvikle
kurser/uddannelsesmoduler, som øger målgruppernes viden og evne til at formidle
nationalparkens natur og kulturhistorie til egne kunder/gæster. Skolen har tre overordnede
målgrupper:
1.
De etablerede formidlere, som i dag arbejder med formidling i tilknytning til NPT
2.
De frivillige formidlere
3.
Nationalpark Partnere
Udbuddet af kurser sker i tæt dialog med repræsentanter fra de tre målgrupper. Det første
kursus forventes afviklet i marts 2012.
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Delmål 5: International og national erfaringsudveksling og netværk
med lignende organisationer
Netværkets projektleder deltager i en dansk Nationalpark Erfaringsudvekslinggruppe, som har
været samlet tre gange på skift hos de respektive nationalparker og nationalparkprojektområder. Der ud over er projektlederen startet på Naturvejlederuddannelsen i 2011

Delmål 6: Udenlandske besøgende skal have mulighed for at få blive
guidet i parken på tysk og engelsk
Der er foretaget en afklaring internt i formidlingsnetværket omkring de eksisterende
formidleres kompetencer og ønsker i forhold til at imødekomme turisternes efterspørgsel på
ture på fremmedsprog.

2.2.21 Nationalpark TV
Hver uge gennem hele perioden har der været sendt 5 timers tv fra Nationalpark Thy på Kanal
Midt-Vest og Kanal Nord på den regionale tv-kanal MUX1. TV/Midt-Vest har venligt stillet
arkivmateriale fra Naturriget vederlagsfrit til rådighed for udsendelser på Nationalpark TV.
Værdien af dette er ikke opgjort. Nationalparken har i mindre omfang stillet materiale
vederlagsfrit til rådighed for TV/Midt-Vest.
Dertil kommer, at der i 2011 er indgået aftaler med de to TV2 regionale stationer TV Midt-Vest
og TV2 Nord om at købe tv-udsendelser fra Nationalpark Thy via produktionsselskabet Ole
Sørensen A/V. Således købte TV Midt-Vest 20 udsendelser og TV2 Nord 24 udsendelser til
visning i deres tidsrum på Kanal Midt-Vest og Kanal Nord. På Kanal Midt-Vest i prime time ml.
kl. 20 og 21 – i første halvår en gang om måneden og i andet halvår en gang ugentligt.
Udover at kunne ses på tv i de to regioner omkring nationalparken, er alle udsendelser
tilgængelige på internettet – udover www.vimeo.com på www.nationalparkthy.dk,
www.nationalparktv.dk, www.kanalmidtvest.dk og www.kanalnord.dk. Udsendelserne kan
desuden embeddes på andres hjemmesider – og der er sammenlagt 94 forskellige
hjemmesider, hvorfra en eller flere Nationalpark TV udsendelser afspilles! Det gælder fx
facebook.com, thisted-gymnasium.dk, klatreklub.dk, komud.dk, dahlphotography.dk,
projektformidlingen.dk, thydercup, aggertangeferiecenter.dk m.fl. For detaljer se bilag.
Statistikken for vimeo.com viser, at der i hele 2011 har været 241.271 ”loads” og 20.490
afspilninger af Nationalpark TV. Siden Nationalpark TV kom på vimeo.com i 2010 er
Nationalpark TV blev afspillet i alt 58.113 gange i 94 lande, hvoraf de 43.500 afspilninger (75
%) har været i DK. Udover DK afspilles Nationalpark TV på nettet især i USA, Sverige,
Tyskland, Frankrig, Norge, Storbrittanien og Tyrkiet – selvom udsendelserne er på dansk!
Nationalpark Thy har desuden deltaget i møder i de to sendesamvirker for hhv. Kanal MidtVest og Kanal Nord. Nationalpark Thy blev i 2011 udnævnt til suppleant i bestyrelsen for Kanal
Midt-Vest i forbindelse med at en af de øvrige kanaler stoppede sin sendevirksomhed.

2.2.22 Temacenter Stenbjerg Landingsplads
Forud for sæsonåbningen af nationalparkens første besøgscenter 1. april 2011 blev der
etableret en samletank til opsamling af spildevand. Stedet blev desuden anmeldt til
Fødevarestyrelsen som fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen som led i at opfylde
fødevaremyndighedernes krav til salg af fødevarer på stedet.
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2011 var Temacenter Stenbjerg Landingsplads’ 2. sæson. Vi kan på baggrund af observationer
hos de, der bemander centret med sikkerhed sige, at antallet af gæster i centret hænger nøje
sammen med vejret, således at dage med godt vejr trækker folk til stranden.

Til trods for en del regn i sommeren 2011 er besøgstallet dog steget med 13% fra ca. 11.500 i
2010 til ca. 13.000 i 2011. 68 % af gæsterne var danske, 15 % tyske og de resterende ca.
16 % fordeler sig på flere nationaliteter, hvor hollændere og engelsktalende er en væsentlig
del.
Åbningstiden har som i 2010 været dagligt 13–17 fra 1. april til 31. oktober i alt 214 dage. 75
% af den samlede åbningstid har temacentret været bemandet af nationalparkens frivillige. I
sekretariatets ferieperiode ansatte vi studentermedhjælper til at sørge for det praktiske med
opfyldning af varer, penge og tage vagter ved behov. Vi har desuden købt hjælp til bemanding
hos Naturstyrelsen i 3 dage.
Til trods for et relativt lavt besøgstal i ydersæsonen, har sekretariatet betragtet det som vigtigt
også at servicere disse gæster forår og efterår for at forlænge besøgssæsonen.
Åbningsperioden er den samme som det lokalhistoriske museums i Vorupør.
2011 var særlig på den måde, at det var 1. sæson med salg af varer. Af hensyn til den
beskedne plads og håndtering er varesortimentet begrænset til formidlingsprodukter (bøger,
postkort) samt økologisk kaffe, the, kakao og is. Isen er i smagsvarianter med bær/frugter der
kan findes i nationalparkens natur.
Salget var en ekstra udfordring for de frivillige med at håndtere kasseapparat og indføre de
rutiner, der kræves af fødevarekontrollen. Udfordring blev dog taget seriøst og løst
tilfredsstillende af de frivillige vagter i centret. Driften af centret i samarbejde med frivillige
vurderes at være særdeles konstruktiv. De frivillige bidrager til, at gæster i Nationalpark Thy
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modtages med kompetence og lokalt engagement, og det værdsættes. Snakken med gæsterne
prioriteres højt og varesalg bør også af den grund fortsat være i begrænset omfang.
Omsætningen i centret var på 76.000 kr inkl. moms i 2011.

2.2.23 Feriemesser, annoncering og anden omtale
Markedsføring af Nationalpark Thy har i 2011 har været koncentreret om annoncer, deltagelse
på feriemesser og distribution af Nationalpark Thy folderen på dansk, tysk og engelsk.
Der er produceret en ny Nationalpark Thy folder, som er delt ud i 100.000
eksemplarer på 3 sprog, bl.a. via en distributionsaftale, som leverer foldere til
turistforeninger og turiststeder i midt- og nordjylland.
I 2011 deltog vi på feriemesse i Bella Center og Herning med en flot ny stand
og mange frivillige til at hjælpe med at fortælle besøgende om de oplevelser,
man kan vente i Nationalpark Thy. På begge messer havde Nationalpark Thy
en stand nær Visit Thy og andre aktører fra landsdelen. Ferie i Bella 2011 blev
besøgt af 39.086 gæster. Ferie for alle i Herning 2011 blev besøgt af 66.112
gæster.
Der har i 2011 desuden været annonceret sammen med Visit Thy i Thy
Guiden, Idényt, Jyllandsguiden (norsk), National Geographic (tysk). Dertil
kommer, at nationalparken fik mulighed for at give et indtryk af vildmarken i
hjertet af København vha. en videoreklame i tilknytning til CPH PIX / Københavns Filmfestival
på storskærm på Axeltorv.
Der har desuden været sikret omtale af nationalparken via sponsoraftaler og infostand m.
frivillige til lokale arrangementer som Nationalpark Thy Marathon, Lady Walk i Agger,
adventure racet ”Thy til lands, til vands og i luften”, Agger Athlon samt Fotofestival.
Hele turistsæsonen har der ugentligt været bragt en aktuel artikel, annoncer og omtale af
arrangementer i turistavisen ”Turist i Thy”. Alle offentlige ture og arrangementer har været
formidlet via folderen ”Oplevelser i Nationalpark Thy”, der er udkommet 2 gange i 2011 og
arrangementerne er også offentliggjort på web-kalenderen Thy 360.
Først i november måned udkom fotobogen ”Nationalpark Thy – natur i særklasse” af Jens
Kristian Kjærgaard og Karsten Bjørnskov, som er blevet taget meget godt imod og har høstet
mange fine anmeldelser bl.a. i Politiken og Kristeligt Dagblad. Bogen har i høj grad medvirket
til positiv omtale af Nationalpark Thy.
Hjemmeside
Sekretariatet har i 2011 løbende bidraget med opdatering af hjemmesiden for Nationalpark
Thy på www.naturstyrelsen.dk/danmarksnationalparker.
Skiltning, vejtavler, vejvisning
Vejvisning til nationalparker herunder placeringen af vejvisningsskilte
blev besluttet i 2010 ved statsveje og kommuneveje. Vejdirektoratet og
Thisted Kommune har i 2011 opsat vejvisningsskilte på rute 11 fra syd v.
Hurup, og fra nordøst v. Østerild.
Det er desuden besluttet i 2011, at der ved motorvejene skal opsættes
turistinformationstavler, således at der ved motorvej E45 v. afkørsel
Haverslev opsættes skilte til Nationalpark Thy.
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2.2.24 Projektansøgninger
Nationalpark Thy har i 2011 søgt om tilskud fra:
 LAG Thy-Mors om Vild mad fra Danmarks største vildmark. Ansøgningen resulterede i et
afslag.
 Fiskeri-LAG om Vild mad fra Danmarks største vildmark. Ansøgningen resulterede i et
afslag.
 Snedsted-Nørhås sparekasses jubilæumsfond om tilskud til naturfilmprojekt om Ålvand
Klithede. Bevilget 35.000 kr.
 Lokale- og Anlægsfonden vedr. tilskud til etablering af et friluftsknudepunkt v. Agger Tange
Færgehavn. Ansøgningen resulterede i en bevilling på 300.000 kr.
 Arbejdsmarkedets Feriefond vedr. tilskud til formidling i tilknytning til friluftsknudepunktet
v. Agger Tange. Ansøgningen har medført en dialog mhp. afklaring i 2012, idet projektet
indgår som led i en omprioritering af midler på projektet ”Adgang til Nationalpark Thy”.
 Friluftsrådet vedr. tilskud til cykel- og vandreguide over Nationalpark Thy. Ansøgningen er
endnu ikke færdigbehandlet.
Derudover har der i 2011 været brugt timer på at skrive ansøgning til afsendelse primo 2012
for Realdanias ”Stedet tæller” vedr. Lodbjerg Fyr samt bidrag til en ansøgning til
Erhvervsstyrelsens konkurrenceudsatte pulje vedr. ”Panorama cycling Denmark” i samarbejde
med bl.a. Dansk Cyklistforbund.

2.2.25 Tilsagn om tilskud
Bestyrelsen har i perioden givet støtte til afholdelse af Ladywalk i Agger, adventure racet Thy
til lands, til vands og i luften, Nationalpark Thy Marathon og Fotofestival.
Nationalparkbestyrelsen har desuden støttet bogprojektet: ”Nationalpark Thy – natur i
særklasse” ved at opkøbe et større antal eksemplarer til udsalgspris ex moms.

2.2.26 Netværk og samarbejde
Nationalparkens sekretariat har i 2011 viderebygget et rigt netværk af potentielle og
eksisterende samarbejdsparter. Grundtanken bag meget af arbejdet i nationalparkens
sekretariat er, at det er af største vigtighed at aktivere de mange kræfter, der findes i
samfundet som arbejder med emner af relevans for Nationalpark Thy. Det handler i høj grad
om, gennem samarbejde at få et resultat, der bliver større end summen af de enkelte dele.
Netværk kan dels bruges til at skabe direkte samarbejdsprojekter, dels til at tiltrække
opmærksomheden om Nationalpark Thy som fx feriemål og forskningsprojekt. Det vil være for
omfattende at medbringe en liste over alle relevante parter i disse nedværk, men
Erfaringsudveksling med andre nationalparker
Nationalpark Thy har deltaget i EUROPARC Federations konference d. 21. -25. september
2011. Konferencen fandt sted i byen Bad Urach i biosfære-reservatet Schwäbische Alb, som
ligger ca. 50 km sydøst for Stuttgart i delstaten Baden-Württemberg.
Konferencen omfattede bl.a. Europarcs årlige generalforsamling, medlemsmøde i Europarcs
Nordisk-Baltiske Sektion, workshops og ekskursioner. Konferencens motto var ”Quality counts
– Benefits for Nature and People”, og kvalitet var et gennemgående tema under konferencen.
Der deltog ca. 310 personer fra 40 lande, herunder især repræsentanter fra beskyttede
områder (nationalparker, naturparker osv).
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Dertil kommer deltagelse i det nordisk-baltiske netværks medlemsmøde (Sverige), et
temamøde om frivillige (Finland), og en konference om grøn turisme (Letland), samt i et
EUROPARC Siggen seminar (Tyskland) om kommunikation i relation til natur.
Opbygning af netværk og samarbejde med forskere
I tilknytning til formidlingsnetværket har der i 2011 været samarbejde med studerende
omkring problemstillinger i relation til nationalparken fra bl.a. Aalborg Universitet, EUC
Nordvest, EUC Nord samt VUC Thy-Mors.
Nationalpark Thy er desuden med som interessent i et ”ESPON 2013 programme” – et
forskningsprojekt fuldt finansieret af EU. I alt deltager 6 lande: Spanien, Estland, Tyskland,
Holland, Danmark (NPT) og Slovakiet. Projektets titel er: ”LIVEABLE LANDSCAPES: a key value
for sustainable territorial development”. Projektet forventes afsluttet november 2013.
Dertil kommer at nationalparkens leder løbende vedligeholder og udbygger et netværk af
kontakter på forskningsinstitutioner og videregående uddannelser – især i København, Aarhus
og Aalborg.

2.3 Redegørelse for reservation
Bestyrelsen for Nationalparkfond Thy har reserveret de opsparede 2.845.941 kr fra 2011 som
det fremgår af nedenstående tabel til aktiviteter i 2012 (tallene er i 1.000 kr):
Opgave
(beløb i mio. kr)
Cykelsti m.m. i relation til
projektet ”Adgang til
Nationalpark Thy”
(Naturstyrelsen Thy)
Etablering af Temacenter
Agger Tange
I alt

Reserveret
år
2011

Reservation
primo
1,6

2011

2,0

Forbrug i
året
0

Reserveret
ultimo
1,6

Forventet
afslutning
2013

0,8

1,2

2012

2,8
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0
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0
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0
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0
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0
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0

0

February 2010

3,191

30,371

391

1

0

160

2,335

17

0
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Total loads

1

Denmark

43,500

287,707

2

Unknown

9,184

151,751

5

Germany

1,585

4,952

4

Sweden

1,054

7,405

9

France

502

922

6

Unknown

451

4,517

3

United States

295

50,556

8

Norway

287

1,208

7

Great Britain (UK)
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2,556

17

Turkey

108

339

11

Canada

77

1,180

21

Italy

71

237

15
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615

14

Netherlands

69

634

12

Russian Federation

57

1,039

22

Romania

37

186

23

Poland

35

149

16

Japan

34

561

20
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31

286

29

India

31

85

10

Finland

27

1,305

25

Belgium

27

141

40
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26
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34
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22

66
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Tunisia
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24
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19

90

37

Brazil

19

62

27

Hungary

18

118

38

Thailand

18

62

24

Ukraine

17

164

36

Australia

17

70

39

Latvia

16

61

42

Bulgaria

14

41

32

Croatia (Hrvatska)

13

82

33

Korea (South)

12

76

18

Taiwan

11

377

45

Mexico

11

29

46

Egypt

11

24

50

Greece

10

23

54

Slovak Republic

10

15

28

Lithuania

9

120

43

Israel

9

44

31
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8
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26
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7
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52
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6

25

53
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6

19

58
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5

14

60

Morocco

5

12

19
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4

315

55
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4

21

57
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4
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59
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61
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4

11

62
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4

10

65
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4

10
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4

10

67
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4

8

70

Ecuador

4

7

71
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4

6

41
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3

57

47

Ireland

3

32

68
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3

9

74
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3

4

78
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3

3

79
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3

3

49
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2
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56

Hong Kong

2
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64
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2

2
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1
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0
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0
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0
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0
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0
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0

4
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0

2
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2
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0

2
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0
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2

99
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0

1
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0

1
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0

1
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0

1

0

1
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0

1
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Rank

Domains

Total plays

SD plays

HD plays

+

Total loads

1

nationalparktv.blogspot.com

+

7,273

6,319

954

181,261

2

kanalmidtvest.dk

+

1,835

648

1,187

175,120

3

klatreklub.dk

+

474

434

40

6,998

4

visitthy.dk

+

58

56

2

5,429

5

dahlphotography.dk

+

279

247

32

4,381

6

facebook.com

+

1,999

1,093

906

2,207

7

komud.dk

+

296

267

29

3,745

8

geriche.dk

+

31

28

3

3,889

9

klitmollerfriskole.dk

+

65

63

2

3,023

10

natpark.dk

+

61

60

1

2,842

11

thisted-gymnasium.dk

+

568

79

489

1,279

12

static.ak.facebook.com

+

789

748

41

919

13

vorringmaskinstation.dk

+

93

91

2

1,492

14

nationalparker.naturstyrelsen.dk

+

140

131

9

1,180

15

aggertangeferiecenter.dk

+

104

94

10

1,062

16

beerticker.dk

+

6

6

0

1,141

17

nationalparker.skovognatur.dk

+

125

36

89

782

18

thyhonning.dk

+

69

63

6

610

19

projektformidlingen.dk

+

122

122

0

469

20

thistedfriskole.dk

+

90

24

66

387

21

qpix.dk

+

67

29

38

383

22

jaegernesmagasin.dk

+

89

84

5

350

23

smagpaathy.dk

+

22

18

4

405

24

gyrup.dk

+

77

58

19

257

25

lysbuen.dk

+

11

11

0

320

26

cafeconrad.dk

+

80

72

8

213
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27

thydercup.dk

+

110

106

4

174

28

s-static.ak.facebook.com

+

133

129

4

138

29

konggulerod.dk

+

9

8

1

261

30

cms.mim.dk

+

8

3

5

239

31

player.vimeo.com

+

165

148

17

12

32

nordvestok.dk

+

44

39

5

75

33

translate.googleusercontent.com

+

29

25

4

89

34

da-dk.facebook.com

+

50

38

12

55

35

science.au.dk

+

13

12

1

88

36

katapult.dk

+

11

11

0

75

37

byogbygning.dk

+

9

9

0

66

38

okhtf.dk

+

33

32

1

42

39

atfc.catch.dk

+

1

0

1

74

40

sennels-skole.skoleintra.dk

+

26

6

20

48

41

webc.projektformidlingen.dk

+

1

1

0

58

42

whois.domaintools.com

+

0

0

0

58

43

per2.simsoft.dk

+

4

0

4

53

44

thistedmuseum.dk

+

24

23

1

31

45

vimeo.com

+

52

45

7

3

46

google.com

+

2

2

0

45

47

webcache.googleusercontent.com

+

2

2

0

44

48

arkiv.thisted-bibliotek.dk

+

21

18

3

24

49

udviklingvorupr.blogspot.com

+

1

1

0

39

50

nationalparktv.blogspot.com:80

+

0

0

0

34

51

a.vimeocdn.com

+

33

23

10

0

52

blogger.com

+

0

0

0

33

53

nationalparktest.blogspot.com

+

0

0

0

30

54

thymasterclass.dk

+

5

5

0

20

55

kronvildtgruppen.dk

+

3

2

1

18

56

erhvervsudviklingvorupr.blogspot.com

+

3

3

0

16

57

sibiriensjagtlau.dk

+

1

0

1

17

58

navnligthy.dk

+

3

3

0

14

59

accessibility_checker.siteimprove.com

+

0

0

0

16

60

thy-geocaching.dk

+

8

3

5

8

61

jonaskrogh.blogspot.com

+

0

0

0

15

62

apitab.ning.com

+

5

0

5

8

63

komud.dk.linux18.unoeuro.com

+

0

0

0

13

64

ale.dk

+

5

5

0

8

65

mk-mk.facebook.com

+

6

6

0

6

66

aaa.divecomputertraining.com

+

0

0

0

11

67

danmarksnationalparker.dk

+

1

1

0

10

68

webaid14.mcbtest.dk

+

0

0

0

11

69

finnbirkely.dk

+

0

0

0

10

70

m.facebook.com

+

2

2

0

8

71

sciencewww.daimi.au.dk

+

2

1

1

7

72

mail.tdc.dk

+

2

2

0

6

mim.dk

+

2

2

0

5

73
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74

heltborgmuseum.dk

+

1

1

0

4

75

klatreklub.dk.

+

1

1

0

4

76

thychambermusicfestival.dk

+

0

0

0

4

77

kanalmidtvest.dk:80

+

1

0

1

2

78

server.stian.eu

+

0

0

0

3

79

video.yandex.ru

+

1

1

0

1

80

surgeweb.forum.dk

+

1

1

0

1

81

webmail.sol.dk

+

1

1

0

1

82

vorupoermuseum.dk

+

1

1

0

1

83

table.siteimprove.com

+

0

0

0

1

84

by149w.bay149.mail.live.com

+

0

0

0

1

85

bl163w.blu163.mail.live.com

+

0

0

0

1

86

turistnyt.dk

+

0

0

0

1

87

minnamortensen.dk

+

0

0

0

1

88

thy.thy-geocaching.dk

+

0

0

0

1

89

test.cms.mim.dk

+

0

0

0

1

90

player.vimeo.com:80

+

0

0

0

1

91

komud.dk.

+

0

0

0

1

92

favibox.com

+

1

1

0

0

93

netvibes.com

+

0

0

0

1

94

webc.thistedfriskole.dk

+

0

0

0

1

Totals

15,660

11,604

4,056

402,291

Export this data: CSV / XML / Tab delimited

Got questions? Check out the Statistics FAQ

Browse your statistics
Stats Homepage
Browse your videos
Total Statistics
Total Embeds

Your Top Likers
Your Top Talkers
Geographical Location

Plays vs. Loads vs. Finishes
Embed Plays vs. Embed Loads
SD/HD Local Plays vs. Likes

Vimeo: About / Blog / Developers / Jobs / Community Guidelines / Help Center / Video School / Music Store / Site Map / Vimeo

Got questions?
If you need help with using Vimeo
Statistics please check out the
Statistics FAQ

Vimeo Perks

Legal: TM + ©2012 Vimeo, LLC. All rights reserved. / Terms of Service / Privacy Statement / Copyright

38

http://vimeo.com/stats/totals/embeds

14-02-2012

Bilag 3. Oversigt over møder, foredrag, ture m.m.
Oversigt over møder, foredrag og guidede ture 2011 med Nationalpark Thy som emne.
Listen er ikke udtømmende!
17. januar
17. januar
18. januar
20. januar
27. januar
2. februar
10. februar
10. februar
10-13. februar
22. februar
24. februar
24-27. februar
3. marts
4. marts
21-24. marts
24. marts
17. marts
18. marts
24. marts
24. marts
29. marts
1. april
1. april – 31.
oktober 2011
8. april
13. april
13. april
15. april
Maj – okt. 2011

Arbejdsgruppen vedr. forskning på besøg på Aarhus
Universitet
Møde m. foreninger m.v. i Vorupør om byens udvikling
og samarbejde med Nationalpark Thy
Foredrag, Hurup KFUM & K Seniorklub
Besøg i Nationalpark Thy af to spaniere + filmhold for
Kulturarvsstyrelsen
Foredrag: Viljen til Nationalpark Thy. Støtteforeningen
for Nationalpark Thy
Møde m. LAG Thy-Mors
Medlemsmøde, Europarc Nordisk Baltisk (NB) sektion,
Sverige
LIFE ESPON møde, Bruxelles
Feriemesse i Bella Center
Foredrag ved Nors Sø til Friluftsvejlederstuderende,
Københavns Universitet
Foredrag: Naturen i Nationalpark Thy.
Støtteforeningen for Nationalpark Thy
Feriemesse, Messecenter Herning
Møde m. Coast Alive og Rekreative Ruter
Workshop i tænketanken Mobilitetsudfordring
Nordjylland, Skallerup Klit
EUROPARC Baltic Nature and Tourism Conferenc, Riga
Foredrag, forelæsningsrække støtteforeningen
Møde m. 2 specialestuderende samt deres vejleder fra
Aalborg Universitet
Møde i nationalparkernes formandsforum, Mols Bjerge
Foredrag om nationalparken for MOLLY
(masteruddannelse i oplevelsesledelse i yderområder),
Stenbjerg Landingsplads
Foredrag: De små og store fortællinger i Nationalpark
Thy
Generalforsamling i Sendesamvirket Kanal Nord
Møde m. Visit Nordjylland, F.O.O.D., Spis Nord m.fl.
vedr. fødevarer og turisme, Stenbjerg Kro
Temacenter Stenbjerg Landingsplads åbent hver dag
kl. 13-17
Nationalpark Thy og oplevelsesøkonomi – en
anderledes skoledag for 90 elever på EUC Nordvest,
badepladsen v. Nors Sø
Møde m. Thisted Kommune om huset på Agger Tange
Møde m. 2 journaliststuderende om danske
nationalparker
Generalforsamling, Sendesamvirket Kanal Midt-Vest
Rydning Rosa Rogusa Stenbjerg - frivillige

INN
EF/OW/EØA
EØA
EØA
EØA
EØA/INN/AB/BI
AB
INN
AB/BI/EØA/
frivillige m.fl.
BI
INN
AB/BI/EØA/INN/
frivillige m.fl.
BI/EØA
EØA
INN
SF/JN
EØA/INN
EF/EØA
EØA
JN
EØA
EF/JR/EØA
AB/frivillige m.fl.
EØA/AB/BI/INN
LM/TE/EØA
EØA
EØA
SF/FØ/MK/OJ
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2. maj
4. maj
4. maj
9. maj
11.
11.
23.
24.

maj
maj
maj
maj

24. maj
26. maj
28. maj
30. maj
1. juni
8. juni
9. juni
14. juni
16. juni
17. juni
22. juni
23. juni
24. juni
28. juni
8-10. juli
13-16. juli
3. august
11. august
15. august
17. august
17. august
19-20. august
23. august
18. august
31. august
2. september

Møde m. lektor Søren Toft, Aarhus Universitet vedr.
forskningsprojekt om edderkopper i NP Thy
Bjerringbro Gymnasium på besøg i Nationalpark Thy
Nationalparkkursus – Thisted Gymnasium, Biologisk
Forening for Nordvestjylland, Danmarks
Naturfredningsforening og Nationalpark Thy
Guidet tur i nationalparken på Europadagen for Viborg
Politiforening
Møde m. studerende vedr. studenterprojekt i NP Thy
Nationalparkkursus – Tved Klitplantage
Møde m. Lokale- og Anlægsfonden vedr. ansøgning
Europæisk Nationalparkdag - hederydning på privat
areal, frivillige
Møde m. Region Nordjylland og Spis Nord vedr. evt.
projekt
Seminar om Nationalpark Thy og danske
nationalparker på kurset: Dansk Flora og Vegetation,
Biologisk Institut, Aarhus Universitet
Guidet nationalparktur m. bus, Menighedsråd fra
Djursland
Tale, Ladywalk i Agger
Modtagelse af tilskud til naturfilm om Ålvand Klithede
fra Snedsted Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond
Møde m. Rotary om samarbejdsprojekt
Møde i Nationalparkernes Formandsforum, Vadehavet
Møde m. DanBIF vedr. naturdata på nettet m.
arbejdsgrupper for forskning og natur
Møde m. repræsentanter for Grønlands Selvstyre
Ekskursion for en gruppe hollændere
Foredrag om Nationalpark Thy, Silkeborg Kommunes
Teknik & Miljø Ledergruppe
Båltale, Skt. Hans, Ro- & Kajakklubben, Thisted
Guidet tur for Landbrug & Fødevarers
primærbestyrelse
Ekskursion med nationalparkrådet til Sydthy
Afprøvning af Nationalpark Thy Safari i samarbejde
med NST Thy – 14 betalende deltagere
EUROPARC Communications Seminar, Gut Siggen,
Tyskland
Introduktion til Nationalpark Thy for en lektor og en
PhD-studerende fra Aalborg Universitet
Arbejdsmarkedets Feriefond på besøg i Nationalpark
Thy / Naturstyrelsen Thy
Møde m. mulige samarbejdsparter om projekt vedr.
naturgivne ressourcer i Nationalpark Thy
Licitation på byggeriet på Agger Tange
Ekskursion til Aalvand – Bestyrelse og råd
Ekskursion for nationalparkens bestyrelse til
København, Møn og Fyn
Kronprinseparret på besøg i Nationalpark Thy
Strandsnerle-tur SF i samarbejde m. BFN og DN
Nationalparkkursus, Thisted Gymnasium
Skoleskovtur – Thisted Gymnasium

EØA/INN
EØA/INN
EØA/INN
EØA
EØA/INN
EØA/INN
EØA
AB/EØA/INN
m.fl.
EØA
EØA
INN
EØA
EØA
EF/EØA
EF/EØA
EØA/INN
EF/EØA/INN
INN
EØA
EØA
EF/BG/EØA
EØA/AB/INN/ BI
BI
INN
EØA
EF/DSV/EØA
JR/EØA
TE/EØA
EØA/AB/INN/BI
EØA/AB/INN/BI
DSV/EF
SF/MK
EØA/INN/AB
INN
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3. september
3. september
7. september
8. september
10. september
14. september
19. september
21-24. september
22. september
23. september
27. september
4.-7. oktober
7. oktober
12. oktober
13. oktober
13. oktober
13. oktober
16. oktober
20. oktober
17.-23. oktober
24. oktober
25. oktober
1. november
5. november
7. november
7. november
9. november
10. november
11. november
11. november
14. november
14. november
16. november
16. november
16. november
17. november

Nationalpark marathon
Om NP Thy, v. Nordisk Mesterskab i terrænskydning Klitmøller
Møde m. Smagen Nordjylland
Møde i Nationalparkernes Formandsforum, Thy
Smag på Thy
Introduktion til NP Thy for studerende på Natur- og
Kulturvejlederuddannelsen, University College
Nordjylland, Hjørring
Møde m. specialestuderende på Arkitektskolen i
Aarhus om Lodbjerg Fyr
Europarc konference, Bad Urach, Tyskland
Guidet bustur omkring Hanstholm Vildtreservat med
ca. 60 ledere fra Lemvig Kommune
Seminar om kystturisme, Ringkøbing
Foredrag, forelæsningsrække støtteforeningen
Europarc Nordisk Baltisk medlemsmøde og seminar
om frivillige, Tikkurila, Finland
Ekskursion med Marselisborg Gymnasium
Om Nationalpark TV for NP Vadehavet
Opstart af innovationsprojekt for ca. 50 HF elever på
VUC Thy-Mors
Møde m. Laurids Mortensen, LAG Thy-Mors
Møde m. Ole Riis, Thy Turistbureau
Formidlingstur for frivillige, Fur
CITO – Geocaching og affaldsindsamling Stenbjerg
Tag med thyboerne i Nationalpark Thy – 25 ture
Foredrag m. Henning Enemark, Friluftsrådet
forelæsningsrække Støtteforeningen for Nationalpark
Thy
Naturpleje Lyngby Hede
Møde om eksempelprojekt vedr. nationalparker og
cykelturisme, Viborg
Ekskursion for Landskabsøkologisk Forening
Opstart af studieprojekt for AAU 7. semester
turismestuderende
Naturen i Nationalpark Thy. Uddannelsescenteret i
Hurup
Tour de Thy – akademikerkampagnen arrangeret af
Thy Erhvervsråd
Foredrag m. Michael Stoltze, forelæsningsrække
Støtteforeningen for Nationalpark Thy
Aftagerpanelmøde vedr. ny masteruddannelse:
Mobilitet og Urbane Studier, Aalborg Universitet
Tale ved bogpræsentation: Nationalpark Thy – natur i
særklasse
Møde om evt. samarbejde med Grejbank Nordvest
Deltagelse i tur m. Realdania vedr. ”Stedet tæller”
Workshop om kommunikation i Nationalpark Thy,
NAKU uddannelsen, UC Nordjylland, Hjørring
Møde m. TV2 Nord om Nationalpark TV
Møde m. PhD-studerende, Aalborg Universitet
Møde m. Naturstyrelsen og de tre nationalparker om

frivillige
INN
EØA
EF/EØA
SF/MB/KS
EØA
EØA/INN
INN/AB
BI
EØA
SF v. JR
AB/MK
INN
EØA
BI
EØA
EØA
AB
SF/BI/HH
AB/Frivillige
SF
SF/OJ
EØA
EØA/INN
BI
INN
EØA
SF
EØA
EØA
EF/EØA
DSV/EØA/CBA
EØA
EØA
EØA
EØA
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hjemmeside
18. november
Afsluttende møde i tænketanken Mobilitetsudfordring
EØA
Nordjylland, Aalborg Universitet
28. november
Møde m. borgmesteren, Thisted Kommune
EF/OW/EØA
5. december
Interview til studenterprojekt om ledelse, MOLLY
EØA
7. december
Møde m. adjunkt vedr. muligt forskningsprojekt,
EØA
Aalborg Universitet
7. december
Møder m. WST International, Cowi og Thy
EØA
Turistbureau
8. december
Møde i bestyrelsen for Sendesamvirket Kanal MidtEØA
Vest
AB – Annette Buck, frivilligkoordinator, Nationalpark Thy
BI – Bo Immersen, formidlingskoordinator, Nationalpark Thy
CBA – Charlotte Boje Andersen, Museet for Thy og Vester Hanherred
DSV – Ditte Svendsen, skovrider Naturstyrelsen Thy, bestyrelsesmedlem, Nationalpark Thy
EF – Ejner Frøkjær, bestyrelsesformand, Nationalpark Thy
EØA – Else Østergaard Andersen, leder, Nationalpark Thy
HB – Henrik Bak, Naturstyrelsen Thy
HH – Harry Hjaltelin, Bestyrelsesmedlem Støtteforeningen Nationalpark Thy og rådsmedlem
INN – Ib Nord Nielsen, Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy
JN – Jytte Nielsen, leder, Museet for Thy og Vester Hanherred, bestyrelsesmedlem
Nationalpark Thy
JR – Jens Roesgaard, rådsformand, Nationalpark Thy
KS – Knud Søgaard, Støtteforeningen Nationalpark Thy
LM – Lone Mark, bestyrelsesmedlem, Nationalpark Thy
MB – Mie Buus, Støtteforeningen Nationalpark Thy
MK – Mona Kyndi, bestyrelsesmedlem, Nationalpark Thy
OW – Ole Westergaard, bestyrelsesmedlem, Nationalpark Thy
SF – Støtteforeningen for Nationalpark Thy
TE – Tage Espersen, bestyrelsesmedlem Nationalpark Thy
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